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Voorwoord van de voorzitter

Dit document is het jaarverslag van Stichting GOUD. Met dit jaarverslag willen we al onze
samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden informeren over onze activiteiten het
afgelopen jaar en de resultaten daarvan.

GOUD is een belangenorganisatie voor dak- en thuisloze personen, al dan niet met een
(drugs-)verslaving, in de regio Utrecht. Hieronder vallen ook mensen die op straat dreigen te
komen of in het verleden dak- of thuisloos zijn geweest.
GOUD maakt zich sterk voor haar doelgroep door inspanningen op een aantal gebieden:
individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging en het delen van
expertise/kennis en kunde. Dit zijn de drie pijlers van GOUD.
In 2020 is kritisch gekeken naar de invulling van deze drie pijlers. Twee externe partijen
hebben in samenwerking met het personeel en de bestuursleden een diepgaand onderzoek
gedaan naar het bestaansrecht van Stichting GOUD: hoe behouden we het goede, maar
verbeteren we onze toegevoegde waarde in de stad? Op welke punten is er verbetering of
vernieuwing nodig is? En welke organisatiestructuur is daarbij wenselijk?

Zoals duidelijk mag zijn, heeft het bovenstaande in 2020 tijd en aandacht gevraagd.
Desalniettemin zijn we doorgegaan met onze individuele en collectieve belangenbehartiging
en zijn we trots op onze medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Helaas heeft de
dubbele lockdown door Covid-19 gezorgd voor flink wat praktische belemmeringen, nog
afgezien van de invloed ervan op het welzijn van onze dak- en thuisloze personen in Utrecht.
Ondanks de uitdagingen van 2020 hopen we met dit Jaarverslag ook vooral onze hoopvolle
blik voor 2021 uit te stralen.

Met het jaarverslag 2020 sluiten we een turbulent hoofdstuk af. En met het nieuwe team,
een stabiele financiële situatie en een nieuwe koers stappen we de toekomst in. GOUD is op
een missie!

Namens het bestuur,

Nadine Langerak (voorzitter)
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1. Bestuursverslag

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor Stichting GOUD. Dat was 2019 ook al. Van een
gewaardeerde luis in de pels veranderde GOUD eerst enigszins in een blaffende hond met te
scherpe tanden en daarna volgens sommigen in een tandeloze tijger. Daarbij stond GOUD er
financieel niet goed voor. Aan het einde van 2019 hebben we moeten concluderen dat we
onszelf als GOUD opnieuw hadden uit te vinden. Dit maakte dat 2020 in het teken stond van
een zoektocht naar onze toegevoegde waarde in de stad, waar inmiddels ook andere partijen
belangenbehartiging en praktische ondersteuning bieden aan dak- en thuisloze personen.

GOUD staat voor een kritisch en actiegerichte, maar ook verbindende benadering. Samen
met de andere belangen- en cliëntenorganisaties in de stad komen wij op voor dak- en
thuisloze personen in Utrecht: zij hebben een stem die wij laten horen. GOUD staat voor de
basisrechten van alle dak- en thuisloze personen. Daarbij bieden wij een plek zonder oordeel.
We willen niet alleen alarmeren en confronteren, maar ook inspireren en mogelijk maken.
Dat betekent dat we ook partner willen zijn in de stad en - samen met andere partijen -
projectmatig werken aan de verbetering van de positie van dak- en thuisloze personen in
Utrecht.

De gemeente Utrecht zegde in het afgelopen jaar toe ons te steunen in onze nieuwe koers.
Hier zijn we heel blij mee. Maar met de herijking van onze missie waren we er nog niet. Onze
nieuwe koers heeft ook gemaakt dat we 2020 hebben benut om de organisatie opnieuw in te
richten. Aan het eind van 2020 is het team aangevuld met twee nieuwe belangenbehartigers
en begin 2021 is het bestuur versterkt met twee nieuwe bestuursleden: een sterke bezetting,
waarmee we in 2021 verder kunnen bouwen aan het nieuwe GOUD.

Bijeenkomsten met externe partijen, bestuursleden en medewerkers leerden ons dat er
voldoende draagvlak is voor een nieuw te creëren GOUD. Tegelijkertijd werd ook duidelijk
dat er behoefte is aan meer samenwerking, een duidelijke missie en meer zichtbaarheid in
de stad. Uiteraard zonder verlies van de kritische reputatie, die al jaren onderdeel uitmaakt
van het ‘DNA’ van Stichting GOUD.

De medewerkers van GOUD hebben het advies met enthousiasme opgepakt. Zo hebben zij
tijdens een heisessie in de zomer van 2020 verder invulling gegeven aan de opbrengst van de
externe adviezen. Binnen de organisatie is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Een
onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur is dat we de vertrekkende coördinator niet
hebben vervangen, waardoor de medewerkers kunnen toegroeien naar een zelforganiserend
team. Dit biedt hen nog meer professionele ruimte.

Deze ontwikkeling maakt dat leer- en ontwikkeltijd nodig is. Zowel voor de verschillende
individuen als voor het team. De bezetting van het team was echter pas eind 2020
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compleet. Daar kwam nog de impact van Covid-19 bij, die ons dwong om enige tijd geen
fysiek spreekuur te houden. De combinatie van deze factoren vormde de reden dat er in
2020 weinig ruimte geweest is voor de gewenste individuele personele ontwikkeltrajecten.
De focus lag immers op het zo goed mogelijk voortzetten van de basisactiviteiten van
Stichting GOUD, het behartigen van de belangen van de doelgroep.

Hoewel het Corona-virus en de bijbehorende maatregelen een grote impact hadden in 2020
op de samenleving, heeft Stichting GOUD toch snel invulling kunnen geven aan het ‘nieuwe
normaal’: we hebben de drie pijlers van ons beleid zoveel mogelijk rechtop kunnen houden,
met de nodige creativiteit en aanpassingen. 

Financieel
In het boekjaar 2019 is door een groot tekort ons eigen vermogen per 31-12-2019 negatief
uitgekomen. Wij hebben in 2020 daarom een aantal maatregelen doorgevoerd om dit te
herstellen. De gemeente Utrecht heeft aan de stichting GOUD een extra incidentele subsidie
van € 30.000 toegekend om tot een goede exploitatie te komen.

In het boekjaar 2020 heeft stichting GOUD haar structurele kosten op orde gebracht. Het
positieve resultaat in 2020 is echter grotendeels opgebouwd uit incidentele meevallers in de
personele lasten. Door het vertrek van enkele medewerkers en door ziekte zijn de personele
kosten lager uitgevallen, mede doordat we enkele maanden met minder bezetting hebben
gewerkt. In totaal zijn daarmee in 2020 de personele kosten incidenteel € 20.000 lager
uitgevallen.

Door scherp op de kosten te letten hebben we in 2020 een extra positief resultaat bereikt
van ongeveer € 10.000. We streven ernaar om in 2021 eveneens een klein positief resultaat
te bereiken. Onze meerjarenbegroting is vanaf 2022 in evenwicht. Wij verwachten vanaf
2022 de volledige subsidie inclusief de incidentele subsidie van € 30.000 nodig te hebben.
Het contract met een van onze medewerkers is in 2021 geheel volgens de afspraken
uitgebreid en conform de cao groeien de medewerkers door binnen hun cao schaal. Dit leidt
tot onvermijdelijke hogere personele kosten vanaf 2022.

Wij zijn blij dat we zelfstandig ons eigen vermogen weer deels op peil te hebben kunnen
brengen., maar dit was vooral mogelijk door incidentele meevallers.

Adviestraject
Het doel van het adviestraject in het voorjaar van 2020 was om te bepalen hoe GOUD haar
toegevoegde waarde in de stad kan vergroten en hoe zij als organisatie daar naartoe kan
groeien. Op basis van dit adviestraject zijn we aan de slag gegaan met de volgende zaken:

● We evalueren de voortgang jaarlijks om te kijken of we nog op de goede koers zitten,
de voortgang op de ontwikkelopdrachten en hoe we dat kunnen bijsturen.

● Drie extra ontwikkelopdrachten, in lijn met onze nieuwe koers:
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a. GOUD heeft als extra ontwikkelopdracht mee om een voortrekker te zijn in
het verbeteren en efficiënter maken van de samenwerking tussen de
belangenbehartigers (Achterkant, U2Bheard en Rechtop), met betrokkenheid
van de gemeente. GOUD krijgt van deze partijen de meeste subsidie, en geeft
zelf aan dat ze de komende jaren veel in willen zetten op samenwerking in het
veld, dus deze opdracht past daar goed bij.

b. We zorgen dat we een actieve rol hebben en bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen als “Eerst een Thuis” en basiszorg voor daklozen.

c. GOUD zet zich in voor alternatieve financieringsstromen naast de
gemeentelijke subsidie om daar minder afhankelijk van te worden en hun
financiële situatie stabieler te maken.

● Control wordt goed ingericht en we voorkomen dat het nog eens zover komt wat
betreft financiële problemen.

(Sluiting) Tippelzone
Een van de gevolgen van de corona-maatregelen is de 'tijdelijke' sluiting geweest van de
Tippelzone. Stichting GOUD heeft de ontwikkelingen rondom de Europalaan daarna op de
voet gevolgd, aangezien het als een soort 'proefperiode' gezien kan worden, voor als de
echte sluiting daar is. 
GOUD heeft kaartjes gemaakt met informatie in het Nederlands, Engels en Spaans. Deze zijn
op de Europalaan uitgedeeld.

Katvangers
Sinds het sluiten van de Tunnel is Stichting GOUD het vaste aanspreekpunt als het gaat om
katvangers. Katvangers zijn mensen waarvan de identiteit wordt gebruikt om voertuigen op
naam te zetten, met alle gevolgen (boetes/aanslagen/opdraaien voor strafbare feiten) van
dien. Tot voor kort waren er duidelijke afspraken met de politie en de RDW om ervoor te
zorgen dat katvangers de voertuigen van naam konden halen. Met het wisselen van de wacht
is Stichting GOUD echter de vaste contactpersonen kwijtgeraakt. Het gevolg: er was geen
beleid meer voor katvangers. Afgelopen jaar heeft de Stichting zich ingezet voor een nieuwe
procedure rondom katvangers.

(Digitaal) Straatkompas
Het Straatkompas, dat in 2019 opnieuw is uitgebracht door GOUD, is in verband met de grote
afname al snel opnieuw bijgedrukt (600 stuks). Vanuit de ketenpartners komt steeds vaker de
vraag of het Straatkompas ook digitaal te verkrijgen is. Stichting GOUD heeft inmiddels een
werkgroep samengesteld om dit onderwerp opnieuw op de agenda te plaatsen. De
werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de verschillende
belangenbehartigers, BTO en Jellinek. 
Aangezien de doelgroep niet altijd over een smartphone beschikt of internet heeft, blijft wel
de wens bestaan om de boekjes uit te blijven geven.
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Kantoor
Om beter grip op de administratie te krijgen heeft Stichting GOUD in het eerste kwartaal van
2020 besloten met een nieuw administratiekantoor in zee te gaan. Er is gekozen voor een
constructie waarbij het merendeel van het werk op kantoor bij GOUD belegd wordt met het
administratiekantoor als controlerend orgaan. Hiermee worden kosten bespaard en is er
binnen de organisatie meer inzicht in de inkomsten en uitgaven. Met de administratie op
orde, en het oog op de doorstart van onze organisatie, heeft Stichting GOUD aan het einde
van het jaar ook besloten om het kantoor ook fysiek helemaal aan te pakken. Er is goed
nagedacht over de inrichting, waarbij het mogelijk is om op een gezonde afstand met elkaar
samen te werken en klanten te ontvangen. Het opknappen van het kantoor is grotendeels
uitgevoerd met de inzet van collega’s en (oud) bezoekers. Hiermee waren de kosten gering.

Klantregistratiesysteem
Stichting GOUD is overgegaan op een nieuw klantenregistratiesysteem. De gemeente heeft in
het voorjaar een officiële aftrap gedaan voor de uitrol van de vervanger van KRIS, Zorgned. In
december is dit live gegaan. Oude dossiers die in KRIS verwerkt waren, zijn gemigreerd naar
het nieuwe systeem, waardoor waardevolle informatie bewaard is gebleven.

Corona (extern) 
Het coronavirus heeft met name een grote impact gehad op de doelgroep. Tijdens de eerste
lockdown werden mensen met verhoogd risico (door gezondheid en leeftijd) opgevangen in
hotelkamers; maaltijden werden op de kamers uitgedeeld en er werden striktere
maatregelen getroffen met betrekking tot onder meer de toegang tot de
dagopvang. Stichting GOUD is actief geweest in het overleg rond de coördinatie van de
maatregelen, ook toen zich bijvoorbeeld ziektegevallen waren bij de nachtopvang in de
Sleep-Inn.
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2. Activiteiten

In het bestuursverslag zijn de belangrijkste activiteiten opgenomen, maar we hebben nog
meer gedaan.

We hebben de klanten tijdens de verschillende lockdowns geïnformeerd over andere
manieren om met Stichting GOUD in contact te komen, omdat de inloopspreekuren tijdelijk
niet mogelijk waren. Mobiele nummers en e-mailadressen werden gecommuniceerd via de
website, A4-tjes aan de deur en de automatische beantwoorder van de telefooncentrale.
Eén-op-één afspraken zijn al die tijd mogelijk gebleven, uiteraard met inachtneming van de
corona-maatregelen.

Uiteraard heeft Stichting GOUD ondanks de beperkte bezoekmogelijkheden toch het aantal
bezoekers in het jaar 2020 bijgehouden.

Stichting GOUD maakt onderscheid in het:
● aantal bezoekers
● het aantal unieke bezoekers

Met het ‘aantal bezoekers’ wordt bedoeld het totaal aantal bezoeken dat aan het kantoor is
afgelegd. Klantcontacten via telefoon of mail worden hier ook in opgenomen. Wanneer
iemand met een gerichte vraag komt wordt er een cliëntdossier aangemaakt; mits iemand
daar toestemming voor geeft.

In 2020:
● waren er 129 unieke bezoekers die gezamenlijk 447 bezoeken aan GOUD aflegden en

470 keer contact met Stichting GOUD hebben gehad via de telefoon of de mail.
● zijn er van het totaal aantal unieke bezoekers 50 nieuwe klanten ingestroomd;  de

overige bezoekers waren al eerder bij GOUD geweest.

In de onderstaande grafiek zijn
deze gegevens en ook de
gegevens van 2016 tot en met
2020 weergegeven.
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Bezoek Jan van Zanen
Op 09/01/20 vereerden burgemeester Jan van Zanen en wethouder Maarten van Ooijen ons
met een bezoek.

Katvangers
Afgelopen jaar heeft de Stichting zich ingezet voor een nieuwe procedure rondom
katvangers. Vanuit de politie was de wens dat er géén proces verbaal opgemaakt werd.
Daarvoor in de plaats is nu het zogenaamde ‘katvangerformulier’ dat aan de balie ingevuld
kan worden door de katvanger en diens hulpverlener. Politie draagt vervolgens zorg voor de
afwikkeling bij motorrijtuigenbelasting en RDW. Aangezien dit een nieuwe gang van zaken is
duurt het even voordat het goed ingesleten is bij alle medewerkers van de politie.
Na een jaar van radiostilte was er deze zomer opeens weer een golf van katvangers die zich
bij Stichting GOUD meldden. Deze mensen krijgen de voertuigen niet van hun naam zonder
tussenkomst van de politie. Stichting GOUD bemiddelt hierin en zal hier nauw bij betrokken
blijven om dit ook in de toekomst zo goed mogelijk te laten verlopen.
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3. Toekomst

Onze activiteiten voor komend jaar
bestaan uit drie sporen:

A. Basis op orde
B. Trends en Ontwikkelingen
C. Projecten

Op de volgende pagina’s lichten we onze activiteiten per spoor nader toe.

De basis op orde betekent de volgende activiteiten voor 2021:

Individuele belangenbehartiging
We gaan door met onze inloop/spreekuren, onze individuele afspraken en ons veldwerk.
Tegelijkertijd willen we dit professionaliseren. In 2021:

● herzien we onze methodiek onderliggend aan onze individuele belangenbehartiging;
● geven we het veldwerk meer vorm en inhoud door onze ervaringsdeskundig

medewerker (waar financieel mogelijk) verder te scholen en nog meer de
samenwerking met andere veldwerkers in de stad op te zoeken;

● verbeteren we de registratie van bezoekersaantallen en leggen we onze werkwijzen
vast zodat inwerken minder tijd kost.

Collectieve belangenbehartiging
We zijn het afgelopen jaar teveel intern gericht geweest. Dit heeft geresulteerd in een GOUD
dat minder zichtbaar was in de stad. Dit wordt anders! We kijken weer om ons heen en op
basis van de trends en ontwikkelingen en onze projecten haken we aan bij de overleggen die
voor ons van belang zijn. We nemen onze rol serieus, eind 2021 doen we een schriftelijke
evaluatie onder onze partners om feedback op te halen over rol en inbreng.

Organisatie
We werken in 2021 aan een stevig zelforganiserend team en een compleet en actief bestuur
dat bijdraagt aan sturing op de doorontwikkeling van GOUD. Daarbij zorgen we ervoor dat
onze financiën op orde komen én blijven en dat onze visuele identiteit wordt verbeterd. Dit
doen we door onze website te verbeteren, onze nieuwe collega’s voor te stellen aan onze
samenwerkingspartners en onze samenwerkingspartners actief op te zoeken.
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We volgen de volgende trends en ontwikkelingen:

Basiszorg daklozen
De overgang van de basiszorg naar een nieuwe organisatie (Incluzio) brengt diverse risico’s
met zich mee voor onze doelgroep. Die liggen met name in organisatorische problemen
waardoor adequate en tijdige hulpverlening onvoldoende van de grond komt. Dak- en
thuisloze Utrechters mogen van deze overgang niet de dupe worden, we houden daarom
deze ontwikkeling in de gaten.

Sluiting tippelzone
Als GOUD zijn we tegen sluiting van de tippelzone. We verwachten diverse problemen,
waaronder een toename van praktische ondersteuning aan (ex)prostituees en een mogelijke
toename van dakloosheid voor deze groep door vermindering van inkomsten en mogelijke
huisuitzettingen door thuisprostitutie.

Eerst een Thuis
De gemeente heeft samen met de U-16, zorgaanbieders en woningcorporaties de ambitie
uitgesproken om de komende twee jaar 200 dak- en thuislozen van de regionale wachtlijst te
huisvesten middels Housing first. We zien het project als kans om het tekort aan woningen
voor onze doelgroep weg te werken. We volgen de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt,
met name of onze doelgroep hierin een stem heeft.

Voor deze drie en andere trends en ontwikkelingen monitoren we de signalen die wij
hierover opvangen en kaarten deze aan waar nodig. Naast confronteren (wat we veelal zullen
doen bij het volgen van de trends en ontwikkelingen) willen we ook inspireren. Dit doen we
door niet alleen activiteiten te stimuleren voor onze doelgroep op basis van gesignaleerde
behoeften, we gaan in 2021 ook activiteiten organiseren voor onze doelgroep.
Hierbij zoeken we ook (en juist!) de samenwerking op met onze partners.

Project digitaal straatkompas
Sinds jaar en dag brengt GOUD het straatkompas uit. Echter heeft digitaal de toekomst. We
starten het project ‘digitaal straatkompas’. Voor het digitaal straatkompas geven we invulling
aan de afspraak met de gemeente om de lead te nemen in de samenwerking met partijen.
Samen met andere belangenbehartigers en cliëntondersteuners verkennen we wat nodig is
voor de ontwikkeling van een digitaal straatkompas. Daarbij maken we gebruik van creatieve
ondersteuning en zoeken we contact met een onderwijsinstelling om de ontwikkeling van de
applicatie te doen middels de inzet van stagiaires/eindejaarstudenten. Voor de financiële
bekostiging van het geheel richten we ons op fondsen. We hebben er vertrouwen in dat dit
gaat lukken, al kunnen we ons voorstellen dat het ‘live’ gaan van de applicatie mogelijk
langer duurt dan 2021.
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4. Organisatie

Stichting GOUD
Oudegracht 227
3511NJ Utrecht
Tel: 030-6580781
mail@stichtinggoud.nl
www.stichtinggoud.nl
KVK 30165622

4.1 Bestuur

In 2020 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen het bestuur van GOUD. Aan
het begin van het jaar heeft de voorzitter besloten afscheid te nemen van de Stichting. Een
nieuwe vacature voor een bestuurslid werd direct uitgezet. Gelukkig werd er vrij snel binnen
het eigen netwerk een nieuwe collega gevonden die graag voorlopig als aspirant lid aan de
slag wilde gaan. Gezien de vele ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie werd
er een grotere tijdsinvestering van een ieder gevraagd. Helaas bleek dit voor twee
bestuursleden niet haalbaar te zijn en hebben ook zij aangegeven liever ruimte te maken
voor anderen die dit wel kunnen realiseren. Zo zijn in het derde kwartaal twee nieuwe
bestuursleden aangetrokken. Er is intern gekeken naar elkaars kwaliteiten en interesses om
een goede rolverdeling te kunnen maken. Zij bijgaand de nieuwe samenstelling:

Voorzitter: Mevr. Nadine Langerak
Penningmeester: dhr. Rien Kooij (NIEUW)
Secretaris: dhr. Rinus van Haperen (NIEUW)
Bestuurslid: dhr. Ed van Eeden

4.2 Werknemers

Aan het begin van 2020 bestond Stichting GOUD uit 4
PT medewerkers, bestaande uit een coördinator (32 uur), een medewerker
belangenbehartiging (21 uur), een ondersteunend medewerker belangenbehartiging /
veldwerker  (24 uur) en een Office Manager ( 24 uur). Het team wordt al jaar en dag
compleet gemaakt met de aanwezigheid van een vrijwilliger.

In februari is een van de medewerkers met zwangerschapsverlof gegaan. De andere
medewerkers hebben voor zover mogelijk haar taken overgenomen.
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In mei werd in goed overleg besloten afscheid te nemen van de coördinator van Stichting
GOUD. Na het uitvoerige onderzoek van de externe partijen is gebleken dat in een gewenste
samenstelling van Stichting GOUD, de functie van een coördinator overbodig zou zijn. Een
horizontale organisatiestructuur past meer bij de identiteit van GOUD. De overgebleven
medewerkers hebben aangegeven dit ook te ondersteunen.

De wens groeide echter (ook n.a.v. het onderzoek) om een nieuwe koers te varen waarbij
ruimte is voor vernieuwingen, meer samenwerking met andere partijen en meer
zichtbaarheid van de Stichting. Met het overgebleven team en de daarbij behorende
kwetsbare bezetting, zou het niet mogelijk zijn deze wensen werkelijkheid te laten worden.

In september is Stichting GOUD dan ook gestart met een zoektocht naar een nieuwe collega
(medewerker belangenbehartiging) zodat er letterlijk meer ruimte ontstaat voor het
verwezenlijken van ideeën en het activeren van nieuwe creatieve impulsen.

Tijdens deze zoektocht heeft de vaste medewerker belangenbehartiging aangegeven haar
carriere per 01/01/21 elders voort te zetten. Stichting GOUD heeft dan ook direct besloten
twee nieuwe medewerkers aan te nemen die elkaar qua kwaliteiten en opgedane expertise
goed aanvullen. Een van de nieuwe medewerkers is per 01/12/20 in dienst getreden
waardoor een korte overdracht periode mogelijk was. Het contract van de andere nieuwe
collega is per 01/01/21 ingegaan (voor 24 uur).
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5. Jaarrekening en accountantsverklaring

De jaarrekening 2020 en de beoordelingsverklaring van de accountant zijn als bijlagen
toegevoegd aan het jaarverslag.
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6. Begroting

Structurele
meerjaren-
begroting Begroting 2021

Baten

Subsidiebaten € 211.350 € 211.350

Fondsen/ sponsoring € 1.500

Totaal baten € 212.850 € 211.350

Lasten

Loonkosten totaal € 127.000 € 119.000

Sociale lasten € 23.500 € 22.000

Pensioenlasten € 10.700 € 10.000

Overige personeelskosten € 6.000 € 6.000

Personeelskosten € 167.200 € 157.000

Huur € 26.000 € 26.000

Inrichtings- en onderhoudskosten € 500 € 500

Afschrijvingen materiële vaste activa € 1.050 € 1.050

Huisvestingskosten € 27.550 € 27.550

Administratie- en accountantskosten € 8.500 € 8.500

Kantoorkosten € 1.500 € 1.500

Telecommunicatie € 2.000 € 2.000

Kosten Automatisering € 1.200 € 1.200

Verzekeringen € 800 € 800
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Contributies en abonnementen € 400 € 400

Bestuurskosten € 700 € 700

Organisatiekosten € 15.100 € 15.100

Ontvangsten bezoekers € 900 € 900

Contacten netwerk € 500 € 500

Ondersteuning doelgroep € 1.000 € 1.000

Activiteitenkosten € 2.400 € 2.400

Financiële kosten € 600 € 600

Totale lasten € 212.850 € 202.650

Resultaat € 0 € 8.700
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